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IPB University dan KOICA Tingkatkan Kerjasama di Bidang Pertanian, 
Ilmu Hayati dan Manajemen Lingkungan

C
ountry Director KOICA Indonesia dan IPB University 

berkomitmen bekerjasama di bidang pendidikan 

tinggi. Country Director KOICA menegaskan 

kerjasama ini bagian dari rencana strategis Republik Korea 

untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal 

ini diperkuat saat kedatangan Presiden KOICA ke 

Indonesia pada awal Maret 2019 untuk mengunjungi 

beberapa  perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai bentuk 

tindak lanjut komitmen dukungan pendidikan tinggi di 

Indonesia, tim ahli KOICA melaksanakan feasibility study 

di bulan Desember 2019. Feasibility study dilakukan di dua 

perguruan tinggi di Indonesia yakni IPB University dan 

Universitas Indonesia. 

Kedua perguruan tinggi ini dipilih untuk menginisiasi 

kerjasama di sektor pendidikan tinggi antara Republik 

Korea dan Republik Indonesia. Selama feasibility study, 

Tim KOICA melakukan diskusi dengan banyak 

stakeholders di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, dan 

stakeholders terkait di kementerian-kementerian lain 

serta pusat-pusat penelitian di daerah Jakarta dan Bogor.  

Hasil feasibility study ini dikembangkan secara rinci pada 

implementation survey yang akan dilakukan di akhir tahun 

2020, sekaligus menghasilkan perjanjian kerjasama antara 

kedua belah pihak.  

Di IPB University, KOICA berencana mengembangkan 

Pusat Instrumentasi Green-Bio dengan penelitian 

berkualitas tinggi. Pusat ini bertujuan meningkatkan 

kapasitas analitis bidang sains dan manajemen lingkungan 

serta meningkatkan sumber daya manusia di IPB 

University dan para peneliti di institusi lainnya. Selain itu, 

dikembangkan kerjasama di Sekolah Pascasarjana 

Teknologi Pertanian Internasional melalui program PhD, 

Program Pelatihan Jangka Menengah dan Jangka Pendek 

di Republik Korea.

Kerjasama antara KOICA dan IPB University direncanakan 

dilakukan selama tujuh tahun dimulai dari tahun 2021. 

Dalam pelaksanaannya, KOICA akan menggandeng Seoul 

National University sebagai mitra dari kerjasama 

pendidikan tinggi di bidang pertanian. 

Pada kerjasama ini, diharapkan bukan hanya IPB 

University yang menjadi penerima manfaat, akan tetapi 

para peneliti di bidang pertanian di kementerian-

kementerian dan pusat-pusat penelitian lain pun terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan proyek dalam bentuk pelatihan 

jangka menengah dan jangka pendek. 

Kerjasama ini meliputi pemberian beasiswa untuk 

Program Doktor bagi Dosen IPB University, penyediaan 

program pelatihan untuk dosen, staf, dan peneliti di 

bidang pertanian dalam jangka menengah atau pendek, 

pengembangan laboratorium penelitian  di IPB University 

dan pengembangan kapasitas  perguruan tinggi pertanian 

di Timor Leste. (ris)
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W
akil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan IPB University,  Dr Drajat 

Martianto  mengatakan pada tahun 2020, 

IPB University siap menerima mahasiswa baru sebanyak 

4.100 orang dengan rincian kuota untuk Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebesar 

minimal 40 persen, jalur Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 40 persen  dan jalur 

Mandiri maksimal 20 persen. IPB siap menampung 

mahasiswa baru sebanyak 1.640 dari masing-masing jalur 

SNMPTN dan SBMPTN. Dari jalur Mandiri, IPB University 

siap menerima 820 mahasiswa,” papar dosen IPB 

University dari Departemen Gizi Masyarakat ini.

Dr Drajat menambahkan untuk jalur Mandiri IPB University 

membuka beberapa jalur yakni Ujian Talenta Mandiri 

(UTM), Ketua Osis, Prestasi Internasional dan Nasional 

(PIN) dan Beasiswa Utusan daerah (BUD). IPB University 

juga mengembangkan kelas internasional untuk tiga 

program studi yaitu  Kedokteran Hewan, Ilmu dan 

Teknologi Pangan,  dan Teknik Industri Pertanian.Lebih 

lanjut Dr Drajat menjelaskan pembuatan akun Lembaga 

Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT)  wajib bagi siswa 

yang akan mengikuti seleksi masuk PTN. Sekolah pun 

wajib membuat akun LTMPT. Jika sekolah tidak membuat 

akun LTMPT maka bisa dipastikan siswanya tidak akan 

bisa mendaftarkan diri baik di jalur SNMPTN maupun jalur 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). 

Dalam sambutannya, Rektor IPB University, Prof Dr Arif 

Satria memotivasi dan mengajak seluruh siswa SMA 

untuk jujur, bertanggung jawab, cerdas emosional atau 

interpersonal, visioner, produktif, inisiatif, disiplin dan 

bekerja keras kalau ingin diterima masuk IPB University.  

 “IPB University ingin menyiapkan mahasiswanya untuk 

menjadi adaptif terhadap perubahan dan menjadi 

trendsetter terhadap perubahan,” kata Rektor.

Rektor IPB University juga menyoroti perubahan gaya 

hidup dan perilaku milenial saat ini. "Kebutuhan primer 

milenial saat ini bukan lagi makan, tempat tinggal maupun 

kebutuhan primer, tetapi kebutuhan primer para milenial 

sekarang ini adalah baterai handphone dan koneksi 

internet," tutur Rektor IPB University.

Oleh karena itu, IPB University juga terus 

mengembangkan Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang 

untuk membekali peserta didik dengan skills set yang 

akan memperkuat talen sehingga  lulusannya lincah, 

tangguh dan adaptif dangan perubahan sebagai  generasi 

tomorrow people. Tujuan utama dari penerapan 

pendidikan IPB  4.0 adalah agar para lulusan IPB menjadi 

powerful agile learner.

Turut hadir pada acara ini perwakilan LTMPT yang juga 

guru besar IPB University, Prof Dr Yonny Koesmaryono 

untuk menjelaskan dan berdiskusi dengan peserta terkait 

aturan-aturan baru seleksi calon mahasiswa tahun 2020.

Ribuan siswa dan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) 

hadir dalam sosialisasi  jalur masuk perguruan tinggi 

negeri di IPB University, Sabtu (14/12) di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor ini. Mereka berasal dari Jakarta, Bogor, 

Sukabumi, Cianjur, Banten, Karawang, Serang, Tanggerang 

Selatan dan Depok. 

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Ujian Tulis 

berbasis Komputer (UTBK), Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 dan IPB Expo  

tersebut, dekan-dekan fakultas dan Sekolah Bisnis serta 

Sekolah Vokasi mempresentasikan masing-masing 

keunggulan fakultasnya. (wal/ris)

Tahun 2020, IPB University Siap Terima 4.100 Mahasiswa Baru
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IPB Perluas Kerjasama dengan Mitra Strategis di Jepang

I
PB University memperluas kerjasama dengan mitra 

strategis di Jepang. Hal ini dilakukan Rektor IPB 

University, Prof Dr Arif Satria  saat melakukan lawatan 

ke Jepang pada tanggal 27-29 November 2019. 

Kunjungan ini bertujuan memperluas kolaborasi yang 

telah terbangun antara IPB University dengan mitra 

strategis di Jepang. Mitra strategis tersebut diantaranya 

Kyoto University, Osaka University dan Nara Institute of 

Science and Technology (NAIST). IPB University selama ini 

intensif melakukan kerjasama riset, pendidikan serta 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kunjungan diawali pertemuan beberapa mitra perguruan 

tinggi yang mengikuti QS Apple 2019 di FICC, Fukuoka. 

Selanjutnya Rektor IPB University didampingi Dekan 

Sekolah Pascasarjana, Prof Dr Anas M Fauzi berkunjung ke 

Kita Kyushu Science and Research Park untuk menjalin 

kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan Science 

and Technology Park yang merupakan sarana untuk 

hilirisasi hasil riset dan inovasi, serta kolaborasi 

Academician, Business, Government (ABG).  Ini membuka 

kesempatan untuk mengirimkan student exchange ke Kita 

Kyushu University.

Pada hari berikutnya,  Rektor IPB University berkunjung ke 

Nara University. Rektor IPB University diterima langsung 

oleh Presiden NAIST, Naokazu Yokoya. Selain 

mendiskusikan riset pascasarjana yang dilakukan staf 

muda IPB University yang sedang studi doktoral, juga 

diusulkan penguatan riset interdisiplin komoditas 

unggulan Indonesia yang merupakan produsen utama 

dunia seperti rumput laut, kelapa sawit dan lain-lain.  

Dalam hal ini, integrasi keahlian biosains, sains material 

serta sains informasi disepakati akan menjadi platform 

kajian interdisipliner untuk mengkreasi nilai (value 

creation) ke depan dari komoditas unggulan tersebut.

Di Kyoto University, Rektor IPB University diterima secara 

resmi oleh Wakil Presiden Eksekutif Universitas Kyoto, 

Kayo Inaba serta kelompok peneliti bidang smart farming 

and robotics in agriculture, Prof Kondo dan Prof Iida serta 

Dekan Graduate School of Agriculture Prof Murakami. IPB  

University bermaksud mengetahui lessons learned dari 

Agriculture 4.0 di Jepang terutama pemanfaatan Agri-

robot ke depan. Tentu dengan mempertimbangkan 

kecukupan tenaga kerja Indonesia pada sektor pertanian 

yang cenderung berkurang.

Dalam diskusi lebih lanjut, IPB University dan Kyoto 

University juga akan memperluas kerjasama melalui 

Center for SEA Studies dalam bidang social gender 

integration in agriculture. 

Selain dua universitas di atas, Osaka University 

merupakan mitra strategis yang juga dikunjungi Rektor 

IPB University dan diterima langsung oleh Executive Vice 

President Genta Kawahara. Sebelumnya Rektor IPB 

University berdiskusi dengan kelompok peneliti 

metabolomik yang diketuai Prof Fukusaki yang juga 

melaporkan berbagai hasil kerjasama riset metabolomik 

yang telah dipublikasikan bersama, misalnya tentang 

tempe, terong dan manggis.

Rektor IPB University juga berkunjung ke fasilitas 

laboratorium dan didampingi oleh Atdikbud KBRI yang 

juga dosen IPB University, Dr Alinda Zain, Prof Anas M 

Fauzi, Direktur Program Internasional, Prof  Iskandar Z 

Siregar, Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Dr Sri Anna 

Marliyati serta Sekretaris Program Doktor Pengelolaan 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Dr Lina Karlinasari. 

(*/ris)
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IPB University Atur Mekanisme Komersialisasi Hasil Invensi

I
PB University mengatur mekanisme komersialisasi 

invensi para penelitinya. Berbagai praktik upaya 

promosi dan komersialisasi invensi telah dijalankan 

oleh para dosen, mahasiswa, dan unit kerja di lingkungan 

IPB University, baik secara personal maupun institusional.  

Secara terstruktur sejak tahun 2008, IPB University telah 

menjalankan suatu model proses komersialisasi atau 

hilirisasi invensi (IPB Model) yang melibatkan sinergisme 

beberapa unit kerja terkait, yaitu Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Direktorat 

Riset dan Inovasi, Direktorat Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan, Pusat Inkubator Bisnis dan 

Pengembangan Kewirausahaan (IncuBie), serta PT Bogor 

Life Science and Technology (PT BLST) sebagai holding 

company IPB University.  Indikasi keberhasilannya telah 

memberikan manfaat bagi inovator, unit kerja serta 

masyarakat pengguna, yang telah merasakan 

komersialisasi invensi IPB University sebagai salah satu 

sumber pendapatan atau income generating.

Praktik komersialisasi invensi yang telah berjalan di IPB 

University perlu ditata dan dikelola dengan baik sehingga 

dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

internal maupun di nasional. 

Untuk itu IPB University telah menyusun buku 'Pedoman 

Komersialisasi Invensi IPB University'. Hal ini dipaparkan 

Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, 

Prof Dr Erika Budiarti Laconi dalam Lokakarya Pedoman 

Komersialisasi Invensi IPB University, Kamis (19/12) di IPB 

Science Techno Park (IPB STP),  Kampus IPB Taman 

Kencana, Bogor.

Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan 

saran dari para stakeholder terkait. Lokakarya ini diikuti 

oleh peserta dari internal IPB University, inventor, 

perwakilan departemen, pusat, dan Komite Komersialisasi 

Invensi (KKI), serta peserta dari praktisi bisnis yang 

menjadi mitra IPB University.  Mitra IPB University 

tersebut antara lain  perwakilan dari PT Martina Berto Tbk, 

PT. Soho Industri Pharmasi, PT Mazta Farma, dan PT PT 

Bogor Life Science Technology (BLST).

Prof Dr Erika Budiarti Laconi menyampaikan bahwa 

invensi yang dihasilkan oleh para inventor IPB University 

harus dikelola secara optimal, dibina, diupayakan promosi 

dan hilirisasi atau komersialisasinya sehingga menjadi 

inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

meningkatkan daya saing bangsa. “Saat ini kita telah 

memiliki SK Rektor untuk perlindungan Kekayaan 

Intelektual dan SK Tim KKI untuk mendukung proses 

komersialisasi invensi, dan berfungsi menyeleksi invensi 

dan memonitor proses komersialisasinya,”  lanjut Guru 

Besar IPB University ini.

Mekanisme komersialisasi invensi di IPB University 

dirancang secara terintegrasi dan terbuka yang langsung 

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis 

dan Kewirausahaan. Buku Pedoman Komersialisasi 

Invensi IPB University disusun sebagai bahan acuan untuk 

melakukan alih teknologi dan komersialisasi invensi IPB 

University. Pedoman ini menjadi panduan bagi seluruh 

sivitas akademika IPB University dan stakeholder terkait 

dalam melakukan tahapan alih teknologi dan 

komersialisasi invensi dari hasil penelitian yang didanai 

oleh IPB University maupun mitra IPB University. 

Hadir sebagai narasumber pada acara ini adalah Direktur 

Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB University, Dr.m 

Syarifah Iis Aisyah, Kepala Subdit Inkubator Bisnis IPB 

University, Deva Primadia Almada, MSi, dan Kepala Subdit 

Pengelolaan Bisnis IPB University, Dr Burhanuddin. 

Dr Syarifah Iis Aisyah menyampaikan materi tentang 

Skema Komersialisasi Invensi melalui Lisensi, Deva 

Primadia Almada, M.Si menyampaikan Skema 

Komersialisasi Invensi melalui Startup, dan Skema 

Komersialisasi Invensi melalui Satuan Usaha disampaikan 

oleh Dr. Burhanuddin. (*/ris)
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Rahasia Sukses Korea Selatan Wujudkan Hutan Pariwisata

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan 

Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(ESL-FEM) IPB University melaksanakan kuliah 

tamu internasional dengan menghadirkan dosen/peneliti 

dari Seoul National University Dr Ho San Kang. Kuliah ini 

dilaksanakan dalam rangkaian ESL Sustainability Expo 

2019.

Acara yang dilaksanakan pada Kamis (12/12) di gedung 

FEM, Kampus IPB Dramaga, Bogor tersebut membahas 

tentang pengelolaan wilayah hutan berkelanjutan serta 

upaya pemerintah Korea melakukan program reboisasi 

yang sukses pasca perang saudara. Acara ini dibuka oleh 

Dekan FEM IPB University, Prof Dr Nunung Nuryartono 

yang membuka secara resmi acara.   Prof Nunung 

Nuryartono dalam sambutannya menyebutkan tentang 

pentingnya menjaga bumi dari perubahan iklim.

“Sustainability merupakan suatu hal yang membuat kita 

bisa mengambil keuntungan dari apa yang kita punya 

sekarang sembari menjaganya untuk generasi yang akan 

datang. Topik pengelolaan hutan yang berkelanjutan 

sangatlah penting untuk kita bahas hari ini. Belum lama 

ini, saya pergi ke Australia dan mereka belum lama ini 

sedang mengalami kebakaran hutan yang cukup hebat, 

tentu isu pengelolaan hutan berkelanjutan inilah yang juga 

turut menjadi isu penting," ungkap Prof Nunung.  Prof 

Nunung juga berharap, dengan adanya kuliah tamu ini 

dapat membangun hubungan internasional yang lebih baik 

antara FEM IPB University dan Seoul National University.

Pada kesempatan ini, Dr Ho Sang Kang menyampaikan 

tentang pengelolaan hutan yang ada di Korea mulai dari 

pasca perang saudara hingga kini. "Setelah perang 

saudara berakhir, kami mulai fokus untuk melaksanakan 

reboisasi, kami bersama masyarakat lokal bahu membahu 

untuk menyelesaikan masalah hancurnya hutan-hutan 

kami pasca perang. Pemerintah pun berusaha membeli 

kawasan-kawasan hutan yang masih menjadi milik 

perorangan agar mempercepat proses penghijauan 

kembali hutan-hutan tersebut," ungkapnya. 

Ia mengaku, penegakan hukum pun lebih efektif karena 

pemerintah gencar membeli lahan-lahan tersebut 

memang spesial untuk  reboisasi dan dijadikan hutan 

wisata. Ia juga turut menyampaikan tentang sistem 

pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus didukung 

oleh penegakan hukum yang baik. 

"Dari cerita sukses kami ini, selain pemanfaatan teknologi 

dan juga mendatangkan ahli dari luar negeri, kami benar-

benar serius dengan penegakan hukum kami, khususnya 

dalam tata kelola wilayah hutan. Pada tahun 60-an lalu, 

puluhan orang masuk penjara karena melanggar aturan 

terkait tata kelola hutan, setelah itu, kami bisa betul-betul 

mempercepat pembangunan wilayah hutan kami menjadi 

kawasan wisata hutan. Salah satunya di kampung 

halaman saya yaitu kota Busan, yang belum lama ini 

dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko 

Widodo" ujar Dr Ho Sang Kang.   Di akhir sesi kuliah, Dr Ho 

menghimbau supaya pemerintah Indonesia lebih 

menperketat aturan hukum tentang tata kelola hutan. 

(Df/RA)



6

HA IPB University Gandeng Business Development Center 
Kembangkan Kopi Pangandaran

H
impunan Alumni (HA)  IPB University dan 

Business Development Center (BDC) 

bekerjasama menggelar Pelatihan Vokasional 

Pengembangan Kopi Pangandaran. Ketua Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Alumni IPB University 

Kabupaten Pangandaran menyampaikan komitmen kuat 

alumni IPB University untuk ikut andil dalam 

pembangunan di daerah, khususnya dalam 

pengembangan Pertanian.

Ke depan Himpunan Alumni IPB Kabupaten Pangandaran 

akan bergerak lebih masif lagi sehingga dapat menjadi 

partner pemerintah dalam memajukan pertanian. Dalam 

kesempatan perdana ini DPC HA IPB Pangandaran 

diamanahkan untuk menyelenggarakan dan mendampingi 

pengembangan kopi Pangandaran.

Kerjasama ini dinilai sangat positif mengingat IPB 

University memiliki kapasitas dan integritas yang 

mendorong kemajuan sektor pertanian dalam arti luas. 

Khususnya di Pangandaran, kopi menjadi sektor pertanian 

yang memiliki potensi yang besar. Hal ini ditandai dengan 

semakin luasnya perkebunan kopi, kemunculan merek-

merek kopi lokal, hingga berdirinya kedai-kedai kopi 

premium. Perkebunan tersebut tersebar di Kecamatan 

Pangandaran, Sidamulih, Langkaplancar dan Cimerak. Dari 

luas lahan tersebut, tercatat menghasilkan sekitar 200-

250 ton biji kopi (green beans) setiap musim panen.

“Kopi merupakan komoditas pertanian dunia. Alumni IPB 

dapat menjadi partner yang tepat untuk mengembangkan 

kopi Pangandaran, dan tentunya tidak hanya kopi, ke 

depan kami siap dengan pembangunan pertanian dalam 

arti luas,” ucap Agus Teguh Suryaman.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata dalam sambutannya 

memberikan respon yang sangat positif. Ia menyambut 

baik penyelenggaraan program Pelatihan Vokasional yang 

diselenggarakan oleh BDC bersama HA IPB University DPC 

Pangandaran. Menurutnya, sudah saatnya Pangandaran 

sebagai Kabupaten dengan visi destinasi wisata dunia 

ditunjang oleh sektor pertanian yang memadai, khususnya 

komoditas kopi, komoditi lokal yang memiliki daya tarik 

mendunia.

“Terima kasih BDC dan HA IPB University DPC 

Pangandaran. Sebuah program pelatihan vokasional yang 

membanggakan, semoga program ini sukses dan berlanjut 

ke pendampingan, sehingga peserta bisa berhasil dan 

lebih berdaya,“ pungkas Bupati.

Di akhir pelatihan, salah satu peserta mengaku sangat 

puas dengan Pelatihan Vokasional yang diselenggarakan 

oleh BDC dan HA IPB University DPC Pangandaran. 

Menurutnya Pelatihan ini sangat berbeda dengan 

pelatihan lainya yang kebanyakan sifatnya hanya 

seremonial saja. 

“Pelatihan ini sangat berbeda dengan pelatihan lainya, 

pelatihan ini nyata tidak seperti pelatihan lainya yang 

seringkali banyak bersifat seremonial dan asal-asalan. 

Pelatihan ini hebat. Terima kasih BDC dan HA IPB 

University DPC Pangandaran,” ungkap Eli Heryana salah 

satu peserta Pelatihan Vokasional Kopi Pangandaran.

Turut hadir pada pelatihan ini Awang Hayati, Alumni 

Fakultas Kehutanan IPB sekaligus owner Kopi Geulis yang 

telah sukses menduniakan kopi Sumedang ke kancah 

Internasional. Hadir pula Apip Gunawan, Tenaga Ahli 

Manajemen Keuangan Lifelyhood OCE 5 Jawa Barat. 

Menurut Apip, pelatihan ini merupakan bagian dari 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang bertujuan 

meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat di 

Pangandaran. (Sy/RA)
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K
epala Pusat Pengembangan Sumberdaya 

Manusia (P2SDM) IPB University, Dr Amirudin 

Saleh mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti 

berbagai masukan yang didapatkan dari Lembaga 

Sertifikasi Person Internasional, P2SDM akan 

mengembangkan  Teknologi Informasi (TI) dan 114 skema 

sertifikasi. 

“Untuk memetakan penguatan kompetensi sumberdaya 

manusia dalam mendukung pertanian 4.0, P2SDM akan 

melakukan program sertifikasi seperti training dan 

sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan 

sumberdaya manusia saat ini. Tahun 2020, kami akan 

kembangkan 114 skema sertifikasi,” ujarnya dalam 

Workshop Pengembangan SDM Prospek Pertanian 4.0 di 

Asana Grand Pangrango Hotel, Bogor (17/12).

Dalam kesempatan tersebut Dr Amir menyampaikan 

pesan Rektor IPB University terkait kunci sukses IPB 

University. Yakni memiliki semangat integritas, inovasi dan 

inspirasi IPB Unversity hari ini dan di masa depan. 

Integritas menjadi dasar kunci sukses. Integritas menjadi 

keteguhan dan konsistensi dalam mengemban nilai-nilai 

IPB University. 

“Inovasi menjadi bentuk pemikiran-pemikiran baru civitas 

IPB untuk bangsa ini. Karya-karya IPB University ke depan 

akan selalu menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat 

yang lebih baik. Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang 

untuk membekali peserta didik dengan skills set yang 

akan memperkuat talent sehingga menghasilkan lulusan 

yang lincah, tangguh dan adaptif dangan perubahan 

sebagai generasi tomorrow people. Tujuan utama dari 

penerapan pendidikan IPB 4.0 adalah agar para lulusan 

IPB University menjadi powerful agile learner,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga 

Sekretaris P2SDM, Warcito menyampaikan workshop ini 

untuk memberikan gambaran pengembangan SDM di era 

industri 4.0. Informasi yang didapatkan diharapkan bisa 

menambah inspirasi untuk menyusun program kerja 

P2SDM di tahun 2020 menuju Pengembangan SDM 

Unggul di era Industri teknologi 4.0.

Dalam acara ini, narasumber yang hadir adalah Founder 

Quantum HRM International, Prof Dr Ir Pribadiyono. Dalam 

paparannya, Prof Pribadiyono menyampaikan esensi 

Revolusi Industri 4.0 adalah menyatukan tiga aspek 

utama. Yaitu aspek fisik, digital dan biologi dalam satu 

kesatuan. Berbagai inovasi di hampir semua hal akan 

disangga tiga ekosistem utama yaitu big data, cloud 

computing dan internet of things. 

Terkait sumberdaya manusia, Prof Pribadiyono 

menyampaikan bahwa lingkungan, pengalaman dan 

pendidikan akan membentuk kompetensi bangsa dan 

menghasilkan mutu yang berujung pada keputusan 

strategik dan inovatif.

“Berbagai produk barang saat ini sudah terstandar, hanya 

manusianya yang belum standar. Sehingga manusianya 

harus terstandar, baik kemampuan dan maupun 

karakternya,” ujarnya. (dh/zul)

Tahun 2020 P2SDM IPB University 
Kembangkan 114 Skema Sertifikasi
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Ilmuwan muda IPB University, Dr Yessie Widya Sari 

berbicara soal suplemen kesehatan tulang dan gigi 

yang berasal dari limbah pertanian di Panggung 

Indonesia 2045: “Meet Young Scientist”. Panggung 

Indonesia 2045 merupakan salah satu rangkaian gerakan 

“Menuju Seabad Republik” yang digagas oleh Tempo 

bersama Tempo Institute.  

Acara dibuka Prof Sangkot Marzuki. Gerakan ini 

merupakan sebuah ajakan agar semua bergandengan 

tangan untuk membentuk wajah Indonesia di usia seratus 

tahun. 

Dr Yessie Widya Sari, dosen IPB University dari 

Departemen Fisika ini mengawali pemaparan dengan 

memancing pengertian pertanian bagi masyarakat umum. 

Dr Yessie menyampaikan definisi pertanian dari kacamata 

peneliti biomaterial yang memiliki makna luas terutama 

berkaitan dengan proses pemanenan cahaya matahari dan 

pemanfaatan sumber daya hayati melalui rekayasa 

teknologi untuk meningkatkan nilai guna dari pertanian, 

terutama limbah dan produk sampingnya. Dalam 

pemaparannya yang berjudul "from agriculture-by product 

to health supplement, our contribution to the nation 

sovereignty", Dr Yessie mengurai pemanfaatan kalsium 

fosfat untuk pencegahan osteoporosis yang dapat 

menyerang siapa saja tanpa kenal usia. “Osteoporosis 

merupakan penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh 

demineralisasi tulang yang menjadikannya sebagai silent 

killer. Demineralisasi tulang terjadi akibat defisiensi 

kalsium dalam tulang dan gigi yang memicu terjadinya 

pengeroposan tulang,” jelasnya.

Tingginya prevalensi osteoporosis mendasari Dr Yessie 

melakukan riset terkait kalsium fosfat pada jaringan keras 

tulang dan gigi. Riset tersebut diawali sejak tahun 2004 

dengan mengkaji struktur tulang manusia dan hewan 

yang kandungan komposisi terbesarnya adalah mineral 

berupa hidroksiapatit. Menyadari akan kelimpahan limbah 

cangkang telur yang kaya akan kalsium, Dr Yessie berhasil 

mengolah limbah cangkang telur sebagai sumber kalsium 

untuk suplemen kalsium fosfat. Riset terus berlanjut 

hingga pada tahun 2017, Dr Yessie melakukan optimasi 

untuk memperoleh hidroksiapatit berukuran nano dan 

berhasil memperoleh paten. Ia pun terus mengembangkan 

hasil riset untuk hilirisasi hasil riset dalam bentuk 

suplemen kesehatan tulang dan gigi yang telah melalui 

pengujian pre-klinis biokompatibilitas produk. 

Dalam acara ini, dipresentasikan hasil riset terbaik dari 

para ilmuwan muda Indonesia. Kemudian digelar dialog 

antara para periset dengan regulator tentang masa depan 

riset Indonesia.  Selain  Dr Yessie, hadir pula Yanuar 

Nugroho, Ph.D (Deputi II Kepala Staf Kepresidenan) serta 

Prof. Dr. Sangkot Marzuki, pendiri lembaga penelitian 

Eijkman Institute, Ibnu Nadzir, M.Sc, staf peneliti sosial 

LIPI, Muhammad Faisal, PhD, pendiri Youth Laboratory 

Indonesia, Ben Laksana dan Rara Sekar, peneliti lepas.

Kegiatan ini juga dihadiri peneliti UN Pulse Jakarta, 

Muhammad Rheza yang juga merupakan alumni IPB  

University.

Panggung 2045 ditutup dengan sesi dialog antara para 

periset dengan regulator tentang masa depan riset 

Indonesia. Diskusi yang dipandu oleh Prita Laura ini juga 

mengajak anak-anak muda agar mau terlibat dalam riset 

serta menjadikan riset sebagai budaya bangsa. (*/ris)

Ilmuwan Muda IPB University Bicara 
di Panggung Indonesia 2045

Foto: Tempo Institute

Foto: Tempo Institute
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Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PSP3 LPPM) IPB University 

menemukan berbagai permasalahan di Desa Cicau, 

Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Beberapa 

permasalahan yang ditemukan antara lain  tata kelola 

sampah, kekurangan air bersih, penggangguran, 

kriminalitas dan lemahnya interaksi sosial antara warga 

setempat dengan pendatang. 

Oleh karena itu PT Kalbio Global Medika bekerjasama 

dengan PSP3 LPPM IPB University berkomitmen untuk 

berkontribusi aktif dalam mengurangi masalah tersebut.  

Perusahaan yang berada di bawah naungan PT Kalbe 

Farma Tbk ini menggandeng PSP3 IPB University untuk 

mengurai problem dan memberikan solusi yang efektif.

Fakta ironis lainnya adalah kondisi masyarakat yang 

berbanding terbalik dengan kondisi bangunan kantor desa 

yang megah. Temuan lainnya yakni aparat pemerintahan 

yang memiliki peran utama dalam Corporate Social 

Responsibility (CSR) lebih mengutamakan pembangunan 

fisik bangunan kantor pemerintahan daripada 

pembangunan ekologi dan sosial masyarakat. Padahal 

seharusnya perusahaan berhubungan langsung dengan 

masyarakat dalam konteks CSR, sehingga bantuan 

tersebut bisa lebih produktif.  Pemaparan hasil kajian 

disampaikan oleh Dr Dwi Retno Hapsari sebagai ketua 

peneliti dan Zessy Ardinal Barlan, SKpm, MSi.  

“Bukan hanya charity, tapi juga filantrofis yang dilakukan 

perusahaan,” tegas Ir  Fredian Tonny Nasdian, MS.  Peneliti 

senior IPB University tersebut diundang untuk 

memberikan tanggapan dalam Diskusi Pakar bertema 

“Kajian Pemetaan Sosial dan Rencana Strategis CSR PT 

Kalbio Global Medika," pada Kamis, 12 Desember 2019, di 

Ruang Sidang PSP3 LPPM IPB Baranangsiang. 

Dari hasil Pemetaan Sosial dan Rencana Strategis 

(Renstra), menurut Tonny bukan hanya sebatas CSR 

(Corporate Social Responsibility), tapi juga CSV (Creating 

Shared Value). Meskipun nanti yang dilaksanakan berupa 

CSR, Tonny menawarkan agar poin-poin dalam CSV juga 

dijalankan. Program CSV yang ditawarkan Peneliti Terbaik 

Bidang Hukum dan Ekonomi Nasional Tahun 1990 tersebut 

merupakan perluasan dari tanggung jawab sosial 

perusahaan atau CSR.

 Pengembangan konsep ini termasuk dalam strategi bisnis 

yang menekankan perlunya masalah dan kebutuhan sosial 

dimasukkan dalam perancangan strategi perusahaan. 

Meskipun para peneliti belum menemukan sosok 

champion dalam desa tersebut, tapi ditemukan fakta 

bahwa beberapa tokoh agama masih menempati posisi 

tertinggi yang didengar penduduk.

Kampiun yang dimaksud di sini ialah sosok terpilih di desa 

yang memiliki kekuatan modal dan berperan langsung 

membantu meningkatkan produktivitas warga serta 

memperbesar kekuatan ekonomi masyarakat. Sikap sosial 

yang masih terjaga di empat dusun desa tersebut, yakni 

mereka masih melakukan kerjasama komunitas berupa 

guyub atau gotong royong, tapi terbatas pada perayaan 

keagamaan atau kegiatan yang berhubungan dengan 

dukacita seperti kematian. Kerjasama yang berkaitan 

dengan ekonomi belum mereka lakukan.  Perusahaan-

perusahaan yang berada di desa tersebut, belum 

berkontribusi secara sosial dan ekonomi produktif, selain 

hanya membagikan program (charity) atau membangun 

fasilitas bangunan fisik.

Sebelumnya, Dr Sofyan Sjaf yang membuka acara tersebut 

menekankan agar dilakukan inovasi metodologi dalam 

riset. Untuk itu, Zessy menunjukkan bahwa dalam riset 

lebih lanjut akan diterapkan metodologi Desa Presisi dan 

Drone Participatory Mapping (Mapping), sebagai dua 

keunggulan ilmiah yang dikedepankan PSP3. 

Ia juga memastikan akan melakukan Smart Waste 

Management untuk mengatasi masalah sampah. Program 

Aquaponik juga akan dilakukan agar masyarakat bisa 

meningkatkan daya dukung ekonomi pada kolam ikan 

mereka. Program tersebut dilakukan dengan mengelola 

budidaya tanaman herbal yang dibutuhkan  PT Kalbio 

Global Medika. 

Dengan tawaran solusi PSP3 IPB University, diharapkan 

kontribusi perusahaan dapat lebih aktif secara ekonomi 

dan sosial, bukan hanya pemberi bantuan materi secara 

temporer.  (*/RA)

Menuju Filantropi CSV, Bukan Kedermawanan CSR
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P
engembangan produk olahan pertanian 

merupakan salah satu cara meningkatkan nilai 

tambah dan pendapatan keluarga petani. 

Menyadari hal ini, Tani Center IPB University menggelar 

pelatihan pengolahan pangan bagi usaha kecil dan rumah 

tangga petani. Kegiatan yang digelar pada Selasa, (10/12) 

di Kampus IPB Dramaga ini membahas dua topik utama 

yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CCPOB) dan 

Sertifikasi Halal untuk Industri Rumah Tangga (IRT).

Dr Hermanu Triwidodo, Kepala Tani Center IPB University 

menyampaikan dengan kegiatan ini IPB University 

berharap petani dapat memiliki nilai tambah. Pengolahan 

produk pasca panen dapat meingkatkan nilai produk 

pertanian. Dengan demikian pendapatan yang diterima 

keluarga petani dapat meningkat.  “Ini adalah bentuk 

komitmen IPB untuk terus menjadi bagian dari 

pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Melalui 

kegiatan ini diharapkan terjadi transfer inovasi teknologi 

kepada para pelaku usaha tani,” terang Hermanu.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 125 orang yang terdiri dari ibu 

rumah tangga petani dan pengusaha kecil. Narasumber 

yang mengisi kegiatan ini adalah para ahli dari Fakultas 

Teknologi Pertanian IPB University.

Menurut Niken Ayu Permatasari, STP, MSi, salah satu 

narasumber kegiatan sekaligus Dosen Fateta IPB 

University, penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan 

perlu terus dilakukan. Dengan kapasitas yang memadai 

maka proses produksi pangan olahan dapat dilakukan 

dengan cara yang baik.  “Cara produksi pangan olahan 

yang baik atau CPPOB sangat penting untuk menghasilkan 

pangan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi,” ujar 

Niken.

Sementara itu narasumber lain, Dr Mulyorini 

Rahayuningsih,  ahli pengolahan pangan mengemukakan 

selain penting memperhatikan cara pengolahan yang baik 

juga perlu memperhatikan aspek halal.  “Konsumen kita 

sebagian besar muslim, sebagai produsen maka wajib 

menghadirkan pangan yang tidak hanya baik dan bergizi 

namun juga halal,” tambah Dr Mulyorini.

Pelatihan peningkatan kapasitas para pelaku usaha ini 

merupakan agenda rutin tani Center IPB University. 

Hermanu berharap ke depan makin banyak pelaku usaha 

pertanian yang dapat dilayani Tani Center.  “Tani Center 

sebagai etalase inovasi pengetahuan dan teknologi IPB 

University akan terus menjembatani akses petani 

terhadap pengetahuan dan teknologi tersebut. Pelatihan 

seperti ini merupakan salah satu metode transfer 

informasi tersebut,” pungkas Hermanu. (*/RA)

Dukung Pengusaha Kecil, Tani Center IPB University 
Gelar Kuliah Pengolahan Pangan



L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University melalui Program 

Dosen Mengabdi ajarkan masyarakat Desa Cibatok 

cara mengelola keuangan yang baik dan benar. LPPM 

menghadirkan empat dosen dari Program Studi 

Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi untuk melakukan 

penyuluhan di Koperasi Visi Galang Nusantara Desa 

Cibatok 1, November lalu. Mereka adalah Muh. 

Faturokhman SPt, MSi, Khoirul Aziz Husyairi, SE, MSi, 

Intani Dewi S.Pt, MSi, MSc dan Ir Leni Lidya MM. 

Tema yang diusung adalah “Penyuluhan Koperasi sebagai 

Penggerak Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Peserta 

yang hadir adalah pengurus koperasi dan nasabah 

koperasi. 

Dalam paparannya Faturokhman menyampaikan bahwa 

salah satu permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yaitu ketersediaan modal dan sulitnya 

akses permodalan. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro 

dan kecil yang terjerat bank keliling atau pemodal dengan 

tingkat suku bunga yang tinggi.

“Keuntungan yang didapatkan dari koperasi yaitu suku 

bunga koperasi lebih rendah dari bank konvensional 

(sistem bagi hasil), orientasi koperasi tidak hanya 

keuntungan tetapi lebih ke pemberdayaan sosial, adanya 

kesamaan kegiatan ekonomi dan organisasi swadaya yang 

memiliki perusahaan yang dikontrol secara demokratis.

Pada kesempatan yang sama, Intani Dewi mengajarkan 

bagi pelaku usaha bagaimana cara merencanakan 

keuangan keluarga. Perencanaan keuangan merupakan 

seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu 

atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, 

bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi 

sejahtera.

 

“Beberapa tips merencanakan keuangan keluarga yakni 

kenali kondisi keuangan, tentukan keinginan utama, 

evaluasi kesehatan keuangan (periksa dompet). Periksa 

dompet ini sangat penting dilakukan antara lain untuk 

menunjukkan apakah ada masalah keuangan yang 

dihadapi, memastikan bahwa kondisi keuangan tetap 

aman meskipun terjadi peristiwa-peristiwa tak terduga, 

memastikan apakah keuangan keluarga sudah terlindungi, 

memastikan apakah harta yang dimiliki saat ini sudah 

tepat atau belum, dan memastikan apakah keinginan-

keinginan hidup yang membutuhkan uang dapat terwujud 

atau tidak,” ujarnya.

Ia menekankan, penting bagi keluarga untuk menetapkan 

apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Lakukan 

periksa dompet secara berkala setidaknya satu tahun 

sekali dan buatlah anggaran rumah tangga secara bulanan 

untuk membantu keluarga mengalokasikan dan mengelola 

penghasilan yang diterima, tambahnya.

Sementara itu Rizki Riyanto selaku pengurus koperasi Visi 

Galang Nusantara menganggap positif kegiatan ini. 

Menurutnya, Program Dosen Mengabdi ini sangat 

bermanfaat untuk koperasi Galang Visi Nusantara. 

“Acara ini memberikan pencerahan kepada anggota kami 

tentang pentingnya berkoperasi dan meningkatkan rasa 

memiliki anggota terhadap Koperasi Galang Visi 

Nusantara. Harapannya, acara ini bisa berkelanjutan dan 

bekerjasama antara Koperasi Visi Galang Nusantara dan 

IPB University,” tuturnya. (Awl/Zul)

Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Pengurus dan 
Anggota Koperasi Kelola Keuangan yang Benar
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P
rogram Dosen Mengabdi yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University ajarkan 

kewirausahaan kepada komunitas Masyarakat Cinta 

Bogor (MCB). Kegiatan ini mengusung tema "Peluang, 

Potensi dan Pengembangan Bisnis di Bogor" dan 

dilaksanakan di Sekolah Bisnis, Kampus IPB Gununggede, 

Bogor, November lalu.

Dalam kesempatan ini, beberapa dosen dari Sekolah 

Bisnis hadir dan memberikan ilmunya kepada MCB. 

Mereka adalah Dr Siti Jahroh, Lokita Rizky Megawati, SPd, 

MM, Achmad Fadillah, SE, MSi., MSc, Dra Alfa Chasanah 

MA, Ir Retnaningsih, MSi, Febriantina Dewi SE, MSc, Anita 

Primaswari Widhiani, SP, MSi, Dr Ir Popong Nurhayati, 

MM.

Materi yang disampaikan tentang pemasaran dan 

periklanan digital, akuntansi dan perpajakan bagi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan strategi 

pemasaran.

Banyak orang yang sudah mempunyai usaha, namun 

masih memerlukan bimbingan dan pengetahuan 

mengenai cara-cara yang dapat meningkatkan kualitas 

usahanya. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian 

masyarakat ini diharapkan bisa mendorong munculnya 

usaha baru dari peserta yang belum mempunyai 

usaha/bisnis, dan peningkatan usaha bagi yang sudah 

mempunyai bisnis.

Dalam kesempatan ini, Dr Siti Jahroh menjelaskan bahwa 

saat menjalankan usaha, pelaku harus memiliki jiwa 

kewirausahaan. Yaitu memiliki mental yang kaya, 

kemampuan dalam melewati tantangan, dan kejelasan 

akan tujuan usahanya.  

“Selain itu, pemasaran harus lebih gencar, strategi pasar 

perlu diperhatikan dan kualitas serta harga produk harus 

konsisten. Perlu cara promosi yang membuat orang 

menjadi tertarik. Contohnya dengan memanfaatkan 

promosi digital,” ujarnya.

 

Sedangkan Dra. Alfa Chasanah juga menjelaskan bahwa 

ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha 

yaitu pentingnya kemasan bagi konsumen, memilih tim 

pemasaran, prosedur untuk mendapatkan Perizinan 

Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan membuat 

pembukuan atau neraca keuangan untuk melakukan 

refleksi dan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan.

 

Banyak diantara peserta yang belum menyadari 

pentingnya pembukuan dalam menjalankan usaha. Salah 

satu peserta, Lies Dewi, SPd mengungkapkan beberapa 

kendala dalam berwirausaha. Diantaranya banyaknya 

pesaing, sulitnya membuat PIRT dan tidak melakukan 

pembukuan dikarenakan belum sempat dan perputaran 

uang relatif belum stabil.

 

“Setelah kegiatan ini, saya berharap ada kegiatan lanjutan 

seperti pelatihan untuk membuat PIRT dan pembukuan 

yang menjadi hal pokok dalam berwirausaha,” tuturnya. 

(Awl/Zul)

Dosen Mengabdi IPB University Bangkitkan Jiwa Wirausaha 
di Kalangan Masyarakat Cinta Bogor
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Dosen Mengabdi IPB University Kenalkan 
Mikrobiota Perairan Pada Siswa SMK

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat (LPPM) bersama Departemen 

Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University kembali 

menerjunkan Tim Dosen Mengabdi di berbagai daerah. 

Pada kesempatan ini, Dr Niken TM Pratiwi,  Inna Puspa 

Ayu, MSi, Aliati Iswantari, MSi dan Dwi Yuni Wulandari, MSi 

memberikan penjelasan tentang Mikrobiota Perairan 

kepada siswa-siswa di SMK Pertanian Pembangunan 

Cianjur, (11/12).

Dalam paparannya Dr Niken menjelaskan bahwa 

mikrobiota perairan memiliki peranan bagi kegiatan 

perikanan, dimana plankton berfungsi sebagai penyuplai 

oksigen dan sebagian sebagai pakan alami di perairan. 

Oleh karena itu, siswa mengenal mikrobiota perairan 

untuk kegiatan perikanan lanjut. Selain materi pengenalan 

terkait plankton, diperkenalkan juga terkait infusoria, 

bakteri akuatik, kultur plankton dan pengamatan serta 

penumbuhan mikrobiota akuatik.

 Sementara itu Kepala Sekolah SMK Pertanian 

Pembangunan Cianjur, Drs H Sutarja, MPd, berharap 

kegiatan dosen mengabdi dari IPB University ini terus 

berkesinambungan untuk bisa memberikan sumbangsih 

ilmu pengetahuan bagi siswa sehingga siswa bisa 

menerapkannya untuk melanjutkan studi di masa depan.

 

Sedangkan Mahmudin dan Siti Fatimah siswa SMK 

Pertanian Pembangunan Cianjur  merasa beruntung dapat 

mengikuti kegiatan ini. Mereka mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan serta pengalaman baru yang dapat 

membuka wawasan dunia ilmu pengetahuan. 

“Kami mendapatkan banyak pengalaman dari dosen IPB 

University. Selain itu ada juga peragaan atau praktik 

dengan menggunaan peralatan yang lengkap,” ujar 

Mahmudin. (awl/zul)
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